
JACOB KONINCK. 

DOOR 

P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK. 

1.1 het voortreffelijk schilderij, dat het Museum-Boijmans 
bezit van dezen zeldzacnen meester, schreef ik in den 

Catalogus van 1892 eene beknopte biografie, waarin 

gezegd wordt dat hij te Rotterdam was gehuwd met 

MARIA CRAMEREIJNS en dat zijn dochter ELISABETH 

gedoopt werd op den 13 n September 1639. 
Later vond ik eene acte, weike bewijst dat hij 

zich niet dadelijk van Amsterdam naar Rotterdam 

heeft bcgeven, maar eerst naar Dordrecht, en met een ander daar trouwde. 

Nasporing op het Archief te Amsterdam, en eene mededeeling van den heer 

J. L. VAN DALEN uit het Archief te Dordrecht gaven verder het gewenschte licht. 

In het Clepboek te Dordrecht staat: 

"Actum per Campanam 30 December 1633... in den echten huwelijcken 

"staet zullen vergaderen JACOB CONINCK van Amsterdam ter eenre ende MARIA 

,,COTERMANS JANSdr, van Dordrecht ter andere zijde." Op den kant staat aan- 

geteekend : ,,2e gebod 6 Januari?I634; Opgehouden" (later doorgestreept),,3 gebod 

13 Dec. 1636." W'aarom het tweede gebod werd opgehouden leert het Extra- 
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Ordinaris Register der huwelijksinteekeningen te Amsterdam. Daar staat: "Den 

,,7e Januarij 1634" is "op d'acte van H. ROOSBOOM secrts .tot Dort ingeteeckent 

"JACOB CONINCK & MARIJA COTERMANS, sij woonende tot dort hij op de 

,,Keijsergracht," en hierbij in margine: "tweede gebodt wort opgehouden, also 

"vsz. vader verschijnen voor Dr. GRAEFF en SCHAEP verclaert geen kennisse te 

,,hebben van dit huwelijck." Het was dus AERT DE KONINCK, de juwelier die 

te Amsterdam woonde op de Keizersgracht 195, blijkens het kohier van den 

200en penning in 1631 i (Uitg. Kon. Oudheidk. Gen. p. 23), of "op 't eijnd van 

ode Keijzersgraft bij de Schans," zooals gezegd wordt in de aanteekening van 

zijn begrafenis, die het huwelijk van JACOB stuitte. Mocht men meenen om de 

vermelding der Keizersgracht als woonplaats van JACOB dat hij nog te Amsterdam 

woonde, dan helpt ons terecht een andere opgaaf uit het Huwelijks Proclamatie- 

boek van het stadhuis te Amsterdam. Daar wordt het huwelijk geproclameerd 

op ,,8 Januari 1634" van "JACOB KONINGH en MARIA COTERMANS JANSdr. 3efde 
woonende tot Dordrecht." Een aanteekening in margine herhaalt: "tweede ge- 

,,bodt is, door last van Commissn. van de huwelijcke saecken opgehouden den 

Januarij 1634." 
Na ongeveer drie jaren onder de geboden te hebben gestaan, had de 

echtverbintenis op 13 December 1636 plaats. Twee maanden daarna was de 

vrouw reeds overleden. Op 10 Febr. 1637 stierf zij te Rotterdam, waarheen zij 
met haar man waarsch?nlijk korten tijd te voren was verhuisd, en in de week van 

21 tot 28 'Februari 1637 werd in de St. Pieterskerk begraven "JACOB CONINX 

"vrou", terwijl voor de begrafenis werd betaald f r4 - 9. (Rek. v. Kerkmrs.). 

Op den 3en December van dat jaar werden "ANDRIES LE ROIJ, deurwaarder 

,,van den Hove van Hollant, ende JOHAN COOL, nots. publ. & procureur geordi- 

,,neert voochden over 't weeskindt van MARIA COTERMANS, daer vader af is 

"JACOB DE CONINCK, schilder" (Voogdijboek IV). Reeds den volgenden dag 
werd ter Weeskamer ingediend de "Inventaris van alle de goederen enz., toebe- 

"hoorende JACOBUS DE CONING, schilder, woonende alhier tot Rotterdam, ende 

,,MARITGE COTERMANS, zijn huijsvrou za., ged. overleden den 10 Febr. Ao 1637", 
ter presentie van de voogden. 

De inventaris (Inventarisboek der Weeskamer, Reg. o0o f. 244-248) luidt: 

I nschZtlde1z. 

De voorn. JACOB DE CONING competeert van zijn vader AERT DE CONING, 

coopman tot Amsterdam, over zijn moederl. erfvenisse volgend zijn moeders 

testament de somme van 2000 gld. van 40 g. & 7 gld. 
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T¥Ùzckélwaeren. 

Kousen, 't Bedragh is ter somme van 2I3 - I 5 - 4, dewelcke bij CATHERINA 

COTERMANS, zuster vande voors. MARIA COTERMANS, aengenomen zijn op 

reeckening van tgene haer vanden boel competeert. 

Andere meubelen enz. 

Vrouwekleeren, lijnwaed, huisraed. Alle welcke meubelen door PR. CLEMENTS 

vendumr. deser stede getaxeert bedragen tsaem I7 gld. volg. de acte van pri- 

satie, bij de voorn. CATHERINA COTERMANS in minderinge van tgeen haer vanden 

boedel competeert aengenomen zijnde voor de voors. prisatie. 

Cleederen van Jacob de Coizt7ick. 

Een mantel, Een paer slechte boxen & rocken, Een hoet, een paar cousen. 

Een paer schoenen. 

Uiitschulden daermede de boedel is belast. 

Aen kooplieden in Engeland I53 gld. 12 st. , 
" CATHERINA COTERMANS tot Dordrecht van geleverde ivinckelwaeren 

448 gld. 10 st. 12. Daerop zij genoten heeft als boven 213 gld. r 5 st. 4 p. 
ende 175 gld. - 

Aen deselve voor onderhout vant kindt 19 gld. 7 st. 

" APOLONIA COTERMANS volg. haer reeckening 91 gld. 
CORNELIA COTERMANS compt over reeckening 32 gld. 

" HAVECK JANSS ten tijde van 't overlijden van MARIA COTERMANS 

10 gld. II st. 
' 

Verder kosten van begrafenis, en : 
' 

Over verscheijde reijsse tot Amsterdam te eijschen nopens de moederl. 

bewijs van den voors. JACOB DE CONINCK 18 -1d. _ 
De notaris voor maecken vanden inventaris 4 gld. 12. , 

Blijkens dezen inventaris had JACOB KONINCK in 1637 den leeftijd nog 
niet bereikt, waarop zijn aandeel in de nalatenschap zijner moeder moest uitge- 
keerd worden. Waarschljnlijk was hij getrouwd in de hoop die 2000 gulden 

spoedig te ontvangen. Terwijl hij schilderde, had zijn vrouw een kousenwinkel 

opgezet, geholpen door haar zusters. En 't eind van 't lied was meer schuld 

daii goed. Nergens blijkt of en hoe die schuld werd vereffend. Wel passeerde 
notaris G. VAN DER HOUDT (prot. f. 17) op 20 Juni 1638 eene acte, waarbij 

"JACOB DE CONINCK, burger alhier, machtigt notaris JOHAN COOI, om voor hem 

,,te innen wat hem competeert uit de nalatenschap van JAN JACOBS COTERMANS 

,,en TANNEKE CARELS." Op 25 Maart l639huurt?jACOBDECoONINCK',schilder, 
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"van JACOB JACOBSZ. een huis op de Meent voor twee jaren, van I Mei af a 

,,26 pond Vlaamsch" (Not. Jon. COOL, Prot. II f 5 T). Of hij dit deed op het 

bericht van het overlijden van zijn vader, die 28 Maart (niet Mei zooals DE VRIES 

had opgeteekend, O. Holl. I p. 307) 1639 werd begraven in de Westerkerk? 

Of wel omdat hij zijn igjarigen broeder PHILIPS verwachtte, die in Juni 1639 

bij hem in de leer kwam ? Of omdat hij weder wilde trouwen ? 

Er waren te Rotterdam verscheidene JACOB CONINCK of DE CONINCK. 

Een die met MARIA CRAAIEREIJNS was getrouwd; een JACOB CONINCK van 

Amsterdam, weduwnaar, die 13 December 1637 trouwde met BARBARA MUM SHOUT 

J. Dr.; een JACOB DE CONINCK, wedr., van Amsterdam, wonende alhier, die 

18 December 1639 huwde met JANNETJE CORNELIS, J. Dr., van Rotterdam. 

Was onze JACOB een van deze gelukkigen ? Het antwoord op die vraag wordt 

nog bemoeilijkt door de ongelijke spelling van den naam, niet alleen door anderen, 
ook door den schildert zeli. De machtiging van 20 Juni 1638 teekent hij : 

en de acte van 25 Maart 1639 : 

Daar het minder waarschijnlijk is dat de voogden van PHILIPS dezeii bij 

JACOB in huis zullen gegeven hebben als hij ongehuwd bleef, zou ik cr toe 

neigen aan te nemen dat de stadstrouw van 18 December 1639 hem betreft. 

Dit huwelijk heeft echter ook niet lang geduurd, want in de week van i-io De- 

cember 1644 vermeldt het register van overledenen ,,JANNETJE CORNS, de man 

"JACOB DE CONINCK, aen de Raembrugge". Indien deze onze scliilder is, zou 

hij van de Meent verhuisd zijn. 
PHILIPS KONINCK bleef maar anderhalf jaar bij zijn broeder, daar hij 

trouwde op I Januari i6q.i, toen hij amper 20 jaren oud was. 
In Oud-Holland, D. I p. 305 wordt vermeld de verkoop van een huis op 

de Westzijde van de Keizersgracht, waarbij JACOB KONINCK betrokken was. 

Het schijnt mij wenschelijk nog eene andere acte (Register Weeskamer 

no. 24 f 2 I I v) medetedeelen, luidend: 

,,Den 23 Martij 1640 heeft JACOB VALKENIER opgebracht : 
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,,3800 gulden aen gelden gheleijt In de lade ten behoeve van de kinderen 

,,ende erfgenamen van AERT KONINGH Juwelier ende zijn huijsvrouwe, daeronder 

"zijn twee onmondighe als PHILIPS out 20jare1Z ende DANIEL out 22 jaren, de voors- 

"penn. zijn gearresteert." In margine staat, dat die f 380o aan de voogden zijn over- 

handigd en daarvoor een Obligatie van f 4000 op 't land van Holland is gekocht. 

"de voorsz. twee onmondighe kinderen competeeren een derde part van 

,,een huijs ende erve staende op de Westsijde van de Keijsersgraft. 

,,noch van twee cleijne huijsgens achter 't voirsz. huijs staende op de 

,,Princegraft neffens malcander. 

,,noch van een huijs ende erve staende aen Oostsijde van de Keijsers- 

"gracht noch diversche cleijne stucxkens landt gelegen tot Schellinghwou in 

"VVaterlandt. 

"Een Obligatie van 4000 gul. houdende op 't gemeene landt van Hollant 

,,dato den 24 April I6¢o in de lade geleydt." In margine staat hierbij "dese 

"obliaatie van 4000 gld, competeert PHILIPS ende DANIEL alleen toe. Is gelicht, 

"als hieronder geschreven. 
' 

"Den y februari 1641 heeft PHILIPS CONINCK gehuwt zijnde bekent van 

" JACOE VALKENIER ende DAVID DE 1?IOOR, de voochden, ontfangen te hebben de 

"somma van vijfthien hondert gulden ende dat op rekeninge van de portie zijner 

"voorsz, goederen. 

,,Den 19 Julij 1641 heeft DANIEL DE CONINCK bekent van JACOB VALKENIER 

"ontfangen te hebben pro resto op de rekeninge op huijden alhier aen Weesmrs. 

"gedaen veerthien hcndert vijftien gulden ende 14 penn. 

??den 14 August. 1641 is de voorsz. obligatie van vier duijsent gulden 

"behandigt de voorsz. DANIEL ende PHILIPS DE CONINCK, als hun te samen 

"toecomende. In pres. van DAVID DE MOOR, haren gewese voicht met JACOB 

,,VALKENIER, dewelcke zijl. DANIEL ende PHILIPS van de administratie hunner 

"goederen bedancken" enz. 

De in Oud-Holland vermelde kwijtschelding van JACOB KONINCK op 

9 September 1641 luidt: "voor ons gecompareerd sijn JACOB CONINGH, schilder, 

,,woont tot Rotterdam, & DAVID CONI.,NGH, Ende geliede vercoft opgedragen 

"ende quijtgescholden te hebben iMAILLAERT BREST een derde part van een huijs 

"eiide erve, staende ende gelegen aende Westsijde van de Keijsersgraft belent 

d'eersame JORIS JORIS£. BACKER, jegenwoordig schepen deser stede, aende Noort- 

"sijde, ende HENDRICK PIETERSZ. BROECK, Roedrager derselver stede, aende 

,,Zuijt-zijde" ... 
Nu nog een paar aanteekeningen uit Rotterdamsche registers, deels 

misschien, deels stellig betrekking hebbende op den schilder. 
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1643, 2 Nov. is bij den notaris JOHAN COOL, met wien hij reeds in 1637 
in betrekking stond, getuige: JACOB DE CONINCK, burger. (JOH. COOL, Prot. If 560). 

1644, 12-r9 November: JACOB KONINCX kint in de kerk f 7-3 (Reg. 
v. overl.) . 

1644, 1-10 December begrav en JANNETJE CQRNS de man JACOB DE 

CONINCK, aen Raembrugge (dito.) . 
' 

1645, 26 Mei. Inventaris van MATTHIJS MATTHIJSSEN, schoenmaecker; 
onder de incomende schulden : "JACOB DE CONINCK, schilder, voor schoenen 

f 4 - 16." 

Uit het bovenstaande blijkt dat JACOB KONINCK, nog minderjarig, uit 

Amsterdam naar Dordrecht ging, op zijn laatst genomen in 1633, en drie jaren 
later naar Rotterdam verhuisde, waar hij ruim tien jaren bleef. Voorspoed 

schijnt hij als kunstenaar in beide steden niet gevonden te hebben. De drie teeke. 

ningen 1) en de schilderij in het Museum-Boijmans bewijzen dat hij zich wijdde aan 

het landschap. De in Oud-Holland medegedeelde acte van Februari i65 toon 

dat hij ook portretten schilderde. Zijn landschappen getuigen van verwantschap 
met REMBRANDT, gelijk het werk van den Dordtschen schilder BENJAMIN CUIJP, 
die in 1612 geboren werd. Waaruit die verwantschap te verklaren ? Dat behoort 

nog tot de raadsels, zoo als er nog meer worden aangeboden door zijn later 
leven en de zeldzaamheid van zijn kunst. 

Van Rotterdam verhuisde JACOB KONINCK naar Den Haag. Een aldaar 

op 2 Mei 1647 verleden acte (0. H. 1. 307) noemt hem ,,woonende alhier in 

's Gravenhage," en in 1648 hertrollwde hij er met SUSANNA DALBENIJ, weduwe 

van JOB HACKAERT 2). Nog geen drie jaren later huurde zijn vrouw een huis 

en op den l8en Augustus t65 r w-erd in zijn afwezigheid een inventaris van de 

hem toebehoorende goederen gemaakt,. Waarschijnlijk had hij dus Den Haag 
voor goed verlaten, hoewel hem daar een zoon geboren was, ook JACOB geheeten, 
die ook schilder wcrd en die, gelijk hij, naar Denemarken en Noorwegen trok. 

Dat hij in Juni 1690 te Kopenhagen was, het werd bewezen door de acte 

medegedeeld in Oud-Holland I bl. 306. Want zooeven gezegd werd van zijn 

zoon, het blijkt uit hetgeen ANDREAS AU,.BERT mededeelde in het 3?orqe?isladet 
van Christiania, dd. z 9 Juni igoi, door den heer E. W. MoES welwillend mij 
ter hand gesteld. AUBERT vond op een tentoonstelling te Kopenhagen een 

miniatuurportret, dat op de achterzij geteekend was : JAC. CONING, fecit Aetatis 

1) Een der 4 teekeningen, die op zijn naam stonden, is van JAN LIEYENS. , 
2) De inschrijving luidt: ,,26 Juli 1648 in ondertrouw JACQUES DE CON[-NGH, schilder, wedr., v. 

,,Amsterdam, met SUSANNA DALBENY, wed8. van wijlen JCB IIACKAERT, beijde wonende alhier". Raadliuis 
en in de Groote en de Kleine kerk ; geboden geregeld gegaen. 
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staae 65 Copen(hagen) i713, en het eigendom was van den Deenschen landschap- 

schilder HARALD FOSS. AUBERT twijfelt er niet aan, dat het een zelfportret is 

om het opschrift, de physionomie en de kleeding. Ook twijfelt hij niet aan de 

echtheid van het opschrift, daar de plaatsing op de achterzijde en het schrift 

zijn z66 als die voorkomen op portretten van dezen JACOB KONINCK in het 

Nationaal Museum. En terecht besluit hij uit een en ander, dat deze JACOB 

KONINCK, die in 1713 oud was 65 jaren, moet geboren zijn in 1647/8. De heer 

SERVAAS VAN ROIJEN berichtte dat in de doopboeken de doop van dit kind niet 

voorkomt. Vlaarschijnlijk bleef het ongedoopt. _ 

AUBERT noemt verder als werk van JACOB KONINCK Jr. een paar land- 

schapjes, en een reeds door K.XRL MADSEN vermelde teekening in het op de 

Koninklijke bibliotheek berustend 'album van den landschapschilder NICOLAUS 

CHRISTIAN iVTOFITZ uit Sleeswijk. Dit blad is onderteekend: ??Cayistia?Zia 
I8d< -71'li 1705, JACOB KONIG", en ALTBERT wil nu concludeeren dat JACOB 
KONINCK Jr. eerst Noorwegen heeft bezocht en daarna Denemarken. De Jagermeester 
SCHOLLER bij Magaard bezit een mansportret, door JACOB KONINCK geschilderd 
te Christiania in 16gg. Dit bevestigt he m in de meening, dat deze schilder 

reeds in r 6g8 in Noorwegen was. ' 

Moeilijk kan men AUBERT gelijk geven als hij zegt, dat deze feiten CARL 

MADSEN wel in staat zullen stellen eind te maken aan het misverstand der 

,,Hollandsche kunsthistorici, die JACOB KONINCK een broeder van PHILIPS KONINCK 

"iioemen, en zijn geboortejaar op 't laatst in ?6?6 zetten." Veeleer bewijzen 
de door hem genoemde feiten de juistheid van het reeds hier gerezen vermoeden, 
dat er twee schilders JACOB KONINCK zijn geweest, vader en zoon, die beiden 

naar het Noorden trokken, en als wij iets aan CARL MADSEN mochten verzoeken, 
dan zou het zijn : lo. de op beider naam staande schilderijen te onderzoeken en 

aan ieder van hen de zijne aan te wijzen ; 20. op te sporen, wanneer beiden in 

Denemarken of Noorwegen zijn gekomen, en wanneer en waar zij gestorven zijn. 


